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červenec - říjen 2012

Mníšecký
zpravodaj

(infor mace z Fojtky a Mníšku)

Moudré myšlenky slavných osobností:
Dej každému dni příležitost, aby se stal
nejkrásnějším dnem tvého života
Mark Twain (spisovatel)

INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek, konaného dne 13. června 2012
v zasedací místnosti Obecního úřadu Mníšek
52/06/12
ZO schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2011,
včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011,
bez výhrad.
53/06/12
ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy o věcném břemeni – přístup k domu
čp. 120 v Mníšku – žadatel zajistí geometrický plán na věcné břemeno
54/06/12
ZO projednalo a schválilo uspořádání sportovní akce Mníšecká osmička, která
se bude konat 30. 6. 2012 a zároveň schválilo finanční dar ve výši 4.000,- Kč
55/06/12
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje
– Fond solidarity EU na obnovu škod způsobených srpnovými povodněmi v
Libereckém a Ústeckém kraji – proplacení faktur za již provedené práce
56/06/12
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje
na opravu místních komunikací–ul.Pastviny a Okružní (Slunečná) ul.
57/06/12
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje
na výměnu podlahových krytin v mateřské škole
58/06/12
ZO projednalo a schválilo jmenování náhradního ověřovatele zápisu ing.
Mejstříka
59/06/12
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a
součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní a o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby na
akci Mníšek, Oldřichovská ul.,1 MO–zdravotní středisko s RWE GasNet, s. r. o.
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INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek, konaného dne 11. července
2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu Mníšek
60/07/12
ZO, na základě vyhodnocení uplatněných požadavků dotčených orgánů k
Zadání nového Územního plánu a následných jednání, ustoupilo od původně
navrhovaného rozsahu rozvojových ploch v lokalitě Na Americe a po projednání
požaduje upravit (redukovat) původně navrženou plochu takto:
a) požaduje redukovat plochu lokalit Z62a a Z65. Jako rozvojová plocha bydlení
bude ponechána plocha po hranici bezpečnostního pásma VT plynovodu,
spodní část lokalit Z62a a Z65 bude vypuštěna
b) požaduje ponechat rozvojovou plochu lokalit Z52 a Z53
c) požaduje vypustit plochu lokality Z50
61/07/12
ZO projednalo žádost o finanční příspěvek na částečné proplacení finančních
prostředků na pobyt v nestátním zdravotnickém sociálním zařízení a požaduje
doložit další potřebné doklady, bude znovuprojednáno na příštím zasedání ZO
62/07/12
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
č. 3DHM100085 – ppč. 685/1,685/5, 691/2, 1399/4 a 1424 v k. ú. Fojtka a ppč.
1090, 1092/6, 1116/2, 1145, 1158/2 a 1178/2 v k. ú. Mníšek u Liberce – Pěší
chodník kolem údolní nádrže Fojtka s Povodím Labe, s. p., Hradec Králové
63/07/12
ZO revokuje usnesení č. 33/03/12 z 29. 3. 2012 a bere na vědomí navýšení cen
vodného a stočného od 1. 1. 2012

INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek, konaného dne 8. srpna 2012
v zasedací místnosti Obecního úřadu Mníšek
64/08/12
ZO delegovalo starostu p. Slezáka na mimořádnou valnou hromadu Severočeské
vodárenské společnosti, a. s., Teplice, která se bude konat dne 31.8. nebo
3.9.2012
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65/08/12
ZO projednalo a schválilo převod finančních prostředků z účtu Fondu rozvoje
bydlení na běžný účet obce k 31. 7. 2012 ve výši 150.787,76 Kč
66/08/12
ZO znovuprojednalo a neschválilo poskytnutí finančního příspěvku pí Vendule
Jakubů na ozdravný pobyt v nestátním zdravotnickém a sociálním zařízení s tím,
že žadatelce doporučí obrátit se na Úřad práce v Chrastavě
Informace:
Státní fond dopravní infrastruktury zamítl žádost o dotaci na světelné
signalizační zařízení na křižovatce v Mníšku
Krajský úřad Libereckého kraje zamítl žádost o dotaci na ukazatel
okamžité rychlosti u ZŠ
Z důvodu ochrany osobních údajů v činnosti obce podle zákona č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je plné znění usnesení
ZO a zápisu ze zasedání ZO k nahlédnutí na OÚ Mníšek.

Posezení seniorů se starostou obce mníšek
Dne 22. 11. 2012 od 16.00 hodin v Hospůdce Na hřišti pořádá komise
pro občanské záležitosti spolu s kulturní komisí a starostou obce posezení seniorů. Zájemci o tuto společenskou akci se mohou přihlásit u pracovnic OÚ, kde se
bude vybírat částka 50,- Kč od každého seniora. Pro vzdálenější bude zajištěn
autobus. Od zastávky u Autoplachet bude odjezd cca v 15.35 hodin a z Fojtky
od Pýrků v 15.45 hodin. Prosíme všechny, kteří budou mít o svoz zájem, ať toto
nahlásí pracovnicím OÚ s místem nástupu, aby se vám autobus mohl přizpůsobit. Odvoz pak bude řešen operativně při ukončení akce.
Srdečně zveme všechny seniory na tuto tradiční společenskou akci, kde
se můžete pobavit, zatančit si při hudbě a popovídat se starostou a všemi známými.
							
Vladimír Vacek
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volby do zastupitelstev krajů dne 12. - 13.10. 2012
Výsledek hlasování v obci Mníšek:
1. Starostové pro Liberecký kraj

121 hlasů

2. KSČM

108 hlasů

3. ZMĚNA PRO LIBERECKÝ KRAJ

92 hlasů

4. ČSSD

45 hlasů

5. ODS
42 hlasů
Volební účast 46 % z celkového počtu 1 113 oprávněných voličů.

Přehled zisku mandátů
Kraj: Liberecký kraj
				
Kandidátní listina
číslo

název

Počet
mandátů

23

Starostové pro Liberecký kraj

13

28,89

43

Komunistická strana Čech a Moravy

10

22,22

69

ZMĚNA PRO LIBERECKÝ KRAJ

10

22,22

60

Česká strana sociálně demokratická

7

15,56

70

Občanská demokratická strana

5

11,11

45

100,00

Celkem

v%

60 let společného života
Významný den svého života prožili 6. září 2012
manželé Miloslava a Ivo Honsovi – 60 let společného života,
tedy diamantovou svatbu.
Oslavu tohoto dne připravila manželům paní Irena Klazarová, které
patří srdečné poděkování.
Věřím, že většina mníšeckých občanů blahopřeje našim jubilantům
a přidává přání dobrého zdraví a všech potřebných nej ke spokojenému žití manželů Honsových.
			
Za OÚ Mníšek
Václav Harmáček
stránka 5

nový přírůstek v mateřské škole
Každý začátek školního roku je plný příprav a očekávání. Ani v Mateřské škole
v Mníšku tomu nebylo jinak. Vyvrcholením byl poslední prázdninový víkend,
kdy se do práce zapojili všichni zaměstnanci mateřinky, včetně jejich rodinných
příslušníků, aby připravili nový pavilon mateřské školy pro předškolní děti. Na
pomoc přišli i někteří rodiče. Všem jistě patří velký dík.
Přírůstek v podobě nového
pavilonu mateřské školy nám
přinesl i nová jména oddělení.
Dlouholetá označení na malé
a velké děti, již nefungoval.
Přistoupili jsme tedy k jménům,
která vycházejí z české tradice,
ale nejsou tak frekventovaná.
Oddělení předškoláků se
jmenuje U Rozárky, další dvě
oddělení jsou U Vendelína
a U Doubravky. Jména jsou
doplněna krásnými postavičkami dětí, které dotvářejí image celé mateřské školy
a můžete je vidět i na webových stránkách školky.
Materiální zajištění mateřské školy se musí vzájemně doplňovat s bezpečným a
pro děti příjemným prostředím, ale i kvalitním obsahem, tak aby děti bavil, rozvíjel
a přinášel nové informace. O to
vše se bude starat tým lidí, pro
které je spokojenost dětí na
prvním místě. I tento školní rok
chceme pokračovat v tradici
školních akci a některé ještě
rozšířit například o vánoční
odpolední tvoření rodičů a
dětí.
Doufáme, že tento školní rok
bude plný zážitků, na které
děti budou dlouho vzpomínat.
Za MŠ Bc. Petra Sadílková
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Základní škola Mníšek zahájila nový školní rok
V pondělí 3. září budova školy opět ožila. Zahájili jsme nový školní rok 2012
– 2013. V letošním školním roce evidujeme 162 žáků, z toho 26 prvňáčků. Do
1. třídy totiž nastoupilo hodně dětí po odkladu školní docházky. Prvňáčkové se
sžívají s prostředím školy a postupně si zvykají na nové povinnosti. A jaké jsou
novinky? S otevřením nového bazénu v Liberci jsme obnovili plavecký výcvik. Na
plavání začnou od října
jezdit vždy v úterý žáci
2. třídy. Již podruhé se
nám podařilo zapojit
se do mezinárodního
projektu Comenius –
partnerství škol. Jedná
se o dvouletý projekt
s názvem „Tuning
Europe“, v překladu
„Vyladěná
Evropa“.
Kromě nás jsou v
projektu zapojeny školy převážně ze severských států – Finska, Dánska, Norska,
ale také z Francie, Itálie a Irska. Projekt nabízí žákům a učitelům možnost pracovat
společně na tématech, o která se zajímají a zároveň procvičovat angličtinu,
neboť je komunikačním jazykem. Náš projekt je zaměřen na kulturní tradice a
dědictví zúčastněných zemí, na hudbu, tanec a výtvarné a užité umění. Žáci a
pedagogové jednotlivých zemí budou navštěvovat školy svých partnerů, kde
budou nejen plnit společné úkoly, ale seznámí se také s průběhem školní výuky,
jejími shodnými prvky i odlišnostmi a se systémem vzdělávání v jednotlivých
zemích. První setkání všech partnerů se uskuteční v listopadu v Mníšku. Zapojení
do tohoto mezinárodního projektu pro nás znamená velký úspěch. Jsme velice
rádi, že se zřizovateli podařilo rozšířit mateřskou školu o třetí pavilon. Kapacita
mateřské školy se zvedla z 56 na 84 dětí a nebyl problém ji naplnit. Věříme, že
uspokojíme všechny zájemce o předškolní vzdělávání z Mníšku i Oldřichova v
Hájích. Čeká nás školní rok plný práce, ale i zábavy. Od října začnou ve škole
opět pracovat kroužky, které hodně dětí pravidelně navštěvuje. Tradičně budeme
připravovat vánoční slavnosti a chystáme i další aktivity.
Mgr. Věra Rosenbergová
ředitelka školy
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prodejna obuvi
PRODEJNA KVALITNÍ KOŽENÉ SPOLEČENSKÉ A
SPORTOVNÍ OBUVI
DÁMSKÉ, PÁNSKÉ A PŘEDEVŠÍM D Ě T S K É,
BYLA OD 1.8.2012 OTEVŘENA V MNÍŠKU č.368 na Liberecké
ul. (hned naproti DROGERII),
přestěhováním z Liberce Na Rybníčku „U NISY“.
Dostanete zde pouze kvalitní kožené boty, které Vaše nohy i Vy
osobně oceníte ve svém životě. Najdete zde i obuv pro volné chvíle
a předevšímtak potřebné botičky pro Vaše malé dětičky, které dnes
doporučuje pro jejich zdravý růst 11 lékařů-pediatrů z desíti.
Máte možnost si Vámi již ověřenou obuv, se kterou jste byli dosud
spokojeni i opakovaně objednat.
Současně zde najdete i dámské spodní prádlo, punčochové
zboží, ponožky, tkaničky, krémy, impregnace proti vlhkosti, kožené
peněženky, kasírky, opasky, kabelky a tašky, pánské lázeňské
kožené polobotky, jako cenový trhák a další... .
Nová prodejna je dostatečně označena, je v těsné blízkosti
silnice I.třídy č.13 na pravé straně z výjezdu na Liberec. Vedoucí je
paní Růžena N o v á k o v á, s odbornou praxí více jak 30 let, která
Vám ráda poradí a těší se na Vaši 1.návštěvu i s Vašimi dětmi.
Tel.: 482 722 111, otevřeno denně od 8,30 do 16,30 hod., v so+ne
zazvoňte, prosím, vedle v č.258.
Přespolním zákazníkům uhradíme jízdné ČSAD ze všech směrů
(Frýdlant v. Č., Chrastava, Liberec, Raspenava,..).
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Zdravotní středisko
Mikroregion Jizerské podhůří – investor stavby
informuje o celkových finančních nákladech na
Zdravotní středisko v Mníšku
Výstavbu zdravotního střediska vysoutěžila ve výběrovém řízení
firma SYBAN s.r.o., Liberec s nabídkou 5, 387.315,- Kč bez DPH.
Zahájení výstavby:
7. 5. 2012
Ukončení výstavby: 30. 6. 2012
Skutečné finanční náklady na Zdravotní středisko v Mníšku
(ceny jsou uvedeny bez DPH)
1.

Projektový ateliér David s.r.o., Lbc

Projektová dokumentace

2.

ARR s.r.o., Liberec

Výběrové řízení

30.000 Kč

3.

SYBAN s.r.o., Liberec

Stavební práce

5,387.315 Kč

4.

SYBAN s.r.o., Liberec

Vícepráce

5.

W-INVEST Liberec

Inženýrská činnost

CELKEM

436.900 Kč

305.237 Kč
85.000 Kč
6,244.452 Kč
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škody po povodních 2010
„Podpořeno z Fondu solidarity EU
Náprava povodňových škod, srpen a září 2010“

V rámci nápravy povodňových škod byly realizovány tyto akce:
Dodávka perku (kamenné drti) pro úpravu mostku

8.640 Kč

Oprava techniky – oprava obecního fekál.vozu (zcela zaplaven
po dobu 24 hod.)

97.500 Kč

Oprava autobus.zastávky a zábradlí poškoz. povodní

60.240 Kč

Oprava obec.traktoru - přední náprava poškozená v rámci záchranných prací

12.009 Kč

Oprava obec.traktoru-poškozená elektroinstalace -poničeno v
rámci záchranných prací

7.751 Kč

Odstraňování naplavenin na komunikacích, proviz. opravy propustků a komunikací, čištění koryta Jeřice a Fojteckého potoka

45.072 Kč

Oprava propustku v Tovární ul. – dodatečné práce, které se pro- 120.000 Kč
jevily po zimě 2010/11
Celkem

351.212 Kč

Činnost JSDHO Mníšek

9. 6 2012 V Mníšku se konala soutěž okrsku Chrastava a Hrádek n. Nisou, SDH
Mníšek získal 1. místo v kategorii muži
16.6.2012 Zástupci sboru se zúčastnili 45. výročí dne hasičů v polském městě
Gozdnice
14.7.2012 Družstvo se účastnilo mezinárodní soutěže o pohár starosty města
„Gozdnice bez hranic“
21.7.2012 Účast na soutěži „O pohár starosty obce“ ve Všelibicích
28.7.2012 Účast družstva na soutěži „O pohár starostky obce“ ve Zdislavy
11.8.2012 Gozdnice-Lipná, PL-Mezinárodní Hasičský den, soutěž států
PL,DE,CZ,
Naše družstvo se umístilo na 6. místě
1.9.2012 Uskutečnili jsme v rámci odborné přípravy „taktické cvičení“ na téma
požár kůlny
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Radostné odpoledne
Dne 5. října 2012 se v obřadní síni OÚ ozývaly dětské hlásky našich nejmenších.
V odpoledních hodinách se konalo vítání občánků. Miminka, jejich rodiče a hosty
přišly pozdravit, pod vedením paní učitelky J. Beiblové, děti ze základní školy.
Pan starosta Roman Slezák slavnostním projevem přivítal nové občánky a přijal
rodičovský slib, který podepsali rodiče v pamětní knize OÚ.
Přivítána byla dvojčátka Aneta a Nela Koškovy, dále pak Nikol Daňová, Jan Dvořák, Veronika Housová, Jakub Louda, Martin Marek, Tereza Šolková, Ondřej
Vašátko a Patrik Žabka.
Organizátoři děkují všem za účast a přejí našim nejmenším a jejich rodičům vše
to, co je třeba ke šťastnému a spokojenému životu.
						
Václav Harmáček
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kynologická soutěž v mníšku
Druhou červencovou sobotu se do Mníšku opět sjeli nejen služební
psovodi, aby si to se svými čtyřnohými svěřenci rozdali na II. Ročníku
obranářského závodu o pohár obce Mníšek u Liberce. Kapacita
závodníků byla maximálně naplněna a startovní pole bylo opravdu
pestré. Sešla se zde profesionálové ze všech koutů republiky z
řad Armády, Hradní stráže, Vězeňské služby, Městské policie a
nechyběli ani odvážní kynologové z civilního sektoru. Speciálním
hostem závodu byl městský policista ze slovenské Prievidze P.
Taragel´. Vzhledem k tomu se měli diváci opravdu na co těšit.
Za výrazné podpory obce Mníšek, Věznici Rýnovice a Výcvikovému
středisku Celní správy v nedalekých Heřmanicích připravil
organizační tým v čele s M. Kobrčem v rámci republiky naprosto
ojedinělou soutěž.
Vše probíhalo na místním fotbalovém hřišti. Soutěž byla připravena
tak, aby svými disciplínami prověřila připravenost nejen služebních
psů a zároveň přinesla atraktivní podívanou pro přihlížející diváky.
Tomu byl také podřízen unikátní dvoukolový systém závodu. V
prvním kole absolvovali psovodi se svými psy jak cviky poslušnosti,
tak i obrany. Z poslušnosti, byl divácky asi nejzajímavější cvik kdy
psovod odkládal psa do prostoru vytyčeného miskami ve kterých bylo
konzervované krmivo a všude kolem byly ještě rozloženy voňavé
uzené vepřové nožičky. Poté psovod od psa odešel a pes musel
po dobu dvou minut zůstat v klidu ležet a nevšímat si nastražené
potravy. Tento cvik přítomné obecenstvo pobavil, jelikož někteří psi,
k pramalé radosti svých psovodů předvedli, že mají pořádný apetit.
V obraně pak psi předváděli, jak dokážou dostihnout a zadržet
utíkajícího pachatele, eskortu a prohlídku dvou pachatelů či ubránit
svého pána proti dvěma pachatelům. Na konci prvního kola došlo
k průběžnému sečtení výsledků a do kola druhého nastupovali
závodníci v pořadí od nejhoršího k nejlepšímu. To proto, aby soutěž
byla co nejnapínavější a vygradovala až v samotném závěru.
V kole druhém museli psi nejdříve předvést, jak dovedou ochránit
své páníčky při nenadálém přepadu pachatelem, který byl schován
v úkrytu.
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Následně byli podrobeni zkoušce, kdy museli odolat útoku
agresivního pachatele, který byl ozbrojen bambusovou holí. Na
závěr byla testována neohroženost, odolnost a tvrdost psů, když
na délku celého hřiště museli samostatně zadržet pachatele, který
se je snažil zahnat křikem a pomocí kartónových desek.
Jelikož většina psů byla výborně připravena a předváděla vynikající
zákroky, přišlo si přihlížející publikum opravdu na své. Což také
dávalo najevo častými ovacemi. Z toho důvodu se dá říci, že se
celá akce vydařila a splnila svůj plánovaný účel. A jak to celé vlastně
dopadlo? Na třetím místě skončil T. Novák se psem Argo Nauru z
Hradní stráže, druhý se umístil M. Skiba se Sidem z Hückelovy vily
z Městské policie Ústí nad Labem a celkovým vítězem byl vyhlášen
P. Taragel´ s Buržujem od Vysokej skaly z Městské policie Prievidza.
Slovenský psovod tak hodil našim psovodům rukavici a to je jistě
jeden z důvodů proč se můžeme těšit i na příští ročník.
www.obranarskyzavodmnisek.wbs.cz
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Tenis
Smíšená losovaná čtyřhra – 28. -29.9. 2012

SKUPINA A

skóre

body

pořadí

Prokopová, Drešer

18 : 86

6

1.

Švandová, Erban

14 : 12

4

2.

Dneboská,Suchomel J.

15 : 14

3

3.

Hrušková, Červinka

5 : 18

0

4.

SKUPINA B

skóre

body

pořadí

Kvapilová, Fendrych

24 : 7

8

1.

Kárníková, Kvapil

19 : 13

6

2.

Janďourková, Maršálek

20 : 11

4

3.

Hálková, Holec

12 : 21

2

4.

Lanková, Suchomel A.

3 : 24

0

5.

SKUPINA C

skóre

body

pořadí

Tichá, Trojan

18 : 6

6

1.

Červimková, Prokop

13 : 13

4

2.

Votrubová, Kvapil ml.

13 : 15

2

3.

Kubišová, Radouš

8 : 18

0

4.
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Dodatkový zápas A3 - B3
Dneboská,Suchomel J. - Votrubová, Kvapil ml.

6:4

ČTVRTFINÁLE:
Prokopová, Drešer - A1

-

C2- Červinková, Prokop

Kvapilová, Fendrych - B1

-

A3 -C3- Dneboská,Suchomel J.

4:6

Tichá, Trojan - C1

-

B3- Janďourková, Maršálek

6:1

Švandová, Erban - A2

-

B2- Kárníková, Kvapil

6:2

5 : 6 (TB 4:7)

SEMIFINÁLE:
Červinková, Prokop

-

Dneboská,Suchomel J.

1:6

Tichá, Trojan

-

Švandová, Erban

6:4

Červinková, Prokop

-

Švandová, Erban

Dneboská,Suchomel J.

-

Tichá, Trojan

o 3.místo
1:6

FINÁLE:
7:5, 0:6, 3:6

KONEČNÉ POŘADÍ
1.

Tichá, Trojan

2.

Dneboská,Suchomel J.

3.

Švandová, Erban

4.

Červinková, Prokop

zájezd do dětenic
Dne 1. září 2012 uspořádal Obecní úřad Mníšek pro naše občany zájezd do soukromého zámku a pivovaru v Dětenicích. Cestou jsem účastníky
zájezdu seznámil s historií zámku a pivovaru. V zámku jsme absolvovali tak
zvanou „strašidelnou prohlídku“, při které jsme byli s historií zámku seznámeni
zábavnou formou, kdy nás prováděla velmi vtipná čarodějnice. Prohlídka byla
dále proložena zábavnými vložkami za účasti čertů, upírů, mrtvoly a ošklivé nevěsty. Ta si za ženicha vybrala pana Harmáčka, který svou roli ženicha perfektně
a s humorem jemu vlastním zvládl na jedničku. Opravdu jsme se všichni velmi
bavili.
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Po prohlídce zámku jsme absolvovali prohlídku pivovaru, kdy jsme
prošli jak bývalou sladovnou, tak i provozem, kde se vaří pivo. Vaří tu jak pivo
světlé, tak i tmavé, které má starý název „pivo lásky.“ Pivo je vařeno podle staré
receptury a je nepasterizované, tedy bez jakýchkoliv chemických stabilizátorů.
Na závěr prohlídky byla i degustace světlého piva.
Potom jsme přešli do Středověké krčmy, která je umístěna v historických
klenutých pivovarských sklepech. Tady si každý objednal něco z bohaté nabídky
jídel počínaje „kilovým pečeným kolenem uhranuté svině“, přes „ žebra ze svině
máčená v medu“ až po „talíř zazobaného sedláka.“ Byly to takové porce, že
se to nedalo ani sníst a mnozí z nás jsme si nedojedené porce ještě odnášeli v
miskách dodaných středověce hrubě mluvícím personálem domů. Masa upravovaná na ohni pak každý zapil jak jinak, než dětenickým pivem.
Odjížděli jsme domů spokojení, neboť prohlídky byly fyzicky nenáročné, vše
bylo v jednom místě, na zámku jsme se velice pobavili a v krčmě najedli tak, až
na některé z nás přicházelo v autobusu spaní.
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Za kulturní komisi:
Vladimír Vacek

iNZERCE
Osobní ASISTENTKA
v oblasti sociální a pečovatelské služby nabízí výpomoc do
DOMÁCÍ PÉČE
pro vašeho seniora a ostatní méně soběstačné osoby.
Poskytuji služby v oblasti dom. pomoci a péče o seniory.
Zajišťuji kvalifikovanou pomoc všem, kteří potřebují zvýšenou péči
a zároveň chtějí žít v prostředí svého domova.
Poskytované služby
pomoc s běžnými denními potřebami
pomoc s přípravou jídla (krmení)
společnost nebo dohled
pomoc v domácnosti
vycházky, doprovod k lékaři, výlety apod.
úklid domácnosti apod.
vše na základě ceníku a smlouvy
Kontakt:
Ilona Pavlíková, tel. 604232516, ilona@silentmeadow.com

devět let mníšecké osmičky

V sobotu 30.6.2012 byl odstartován osmihodinový maratón na horských kolech.
Šlapalo se od hospůdky Na hřišti, kde byl start i cíl. Trať vedla kolem přehrady,
Fojtkou nahoru, pokračovala přes les na Skalky (711m.n.m.) a Zaječím dolem
zpět. Okruh měřil 13 km a převýšení bylo 350m. Na startu se sešlo 32 mužů a
5 žen.
Počasí připravilo závodníkům velmi těžkou trať, kde rtuť teploměru přesahovala ve stoupání i 35 stupňů. Parno a dusno bylo k zalknutí, ale všichni se poprali
s těmito náročnými podmínkami na výbornou.
V tomto pekelném počasí si pro vítězství přijel a obhájil loňské prvenství
vynikající cyklista Spurný Milan z Varnsdorfu s jedenácti okruhy. Další skvělý
borec ze Stráže nad Nisou Herčík Míra si vybojoval jako loni druhé místo s deseti
okruhy. Třetí místo také s deseti okruhy si vybojoval „neuvěřitelný“ Bedřichovský
Pepa Ibehej. V prvním kole urazil přehazovačku a kolo donesl od přehrady až do
stránka 17

cíle. Tady si vypůjčil z cizího kola novou přehazovačku a celé to přestrojil. Tímto
ztratil hodinu, ale svojí nezlomnou vůlí vybojoval bednu.
Mníšečtí borci ani letos nezklamali.
10.místo Plíhal Petr (osm okruhů)
13.místo Pavlík Ivo (osm okruhů)
15.místo Tajmr Martin (osm okruhů)
29.místo Jedinák Jan (pět okruhů)
30.místo Červinka Václav (čtyři okruhy)
32.místo Rozycki Robert (tři okruhy za pouhé dvě a půl hodiny, protože pak odjížděl na dovolenou )
Ženy se rozhodně nenechaly zahanbit a popraly se s vedrem skvěle.
Renata Faustenová z Prahy, která od roku 2008 držela traťový rekord M8 přijela,
suverénně zvítězit a zlepšila čas o dvě minuty se sedmi okruhy. Druhou příčku
se šesti okruhy obsadila Poláčková Zuzana. V boji o třetí příčku zvítězila Freiserová Eliška nad výbornou Mníšeckou cyklistkou Lankovou Zdenou. Obě ujely
pět okruhů.
Družstva byla letos dvě. Valešovci pobili Markovce.
Na kompletní výsledky a fotky se můžete podívat na www.mnisecka8cka.info
Děkuji všem, kteří mi pomáhají realizovat tento závod jak finanční hotovostí,
věcným darem tak i pomocí. Každý cyklista odcházel s hodnotnou cenou a diplomem.
Velký dík patří Milušce Holubcové, která se po celých osm hodin tohoto náročného maratónu starala o věčně žíznivé a hladové závodníky.
Všem díky
Grebson
VÝSLEDKY 9. ROČNÍK 2012
ŽENY
Jméno

Počet kol

čas

km →

m↑

1

FAUSTENOVÁ RENATA

7

07.20.00

91

2450

2

POLÁČKOVÁ ZUZANA

6

06.15.00

78

2100

3

FRIESEROVÁ ELIŠKA

5

06.31.00

65

1750

4

LANKOVÁ ZDENA

5

+

37.00

65

1750

5

KORDOVÁ ADÉLA

4

06.30.00

52

1400
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MUŽI
Jméno

Počet kol

čas

km →

m↑

1

SPURNÝ MILAN

11

08.18.00

143

3750

2

HERČÍK MÍRA

10

07.37.00

130

3400

3

IBEHEJ JOSEF

10

+

08.00

130

3400

4

ŠIMONEK VÁCLAV

9

07.43.00

117

3150

5

KVASNIČKA DANIEL

9

+

19.00

117

3150

6

VOHNOUT MIROSLAV

9

+

22.00

117

3150

7

DVOŘAN STANISLAV

9

+

26.00

117

3150

8

IHRING ZDENĚK

9

+

35.00

117

3150

9

URBANEC DAVID

8

07.28.00

104

2700

10

PLÍHAL PETR

8

+ 19.00

104

2700

11

PEROUTKA MARTIN

8

+ 20.00

104

2700

12

NOSEK PETR

8

+ 31.00

104

2700

13

PAVLÍK IVO

8

+ 40.00

104

2700

14

LOUDÁT VÁCLAV

8

+ 01.00.00

104

2700

15

TAJMR MARTIN

8

+ 01.10.00

104

2700

16

ŠTRUPL VÍT

8

+ 01.13.00

104

2700

17

KÁCOVSKÝ ROBERT

7

07.21.00

91

2450

18

KRÁL MIROSLAV

7

+

14.00

91

2450

19

HOZÁK MILAN

7

+

30.00

91

2450

20

VALEŠ JIŘÍ

6

05.09.00

78

2100

21

POLÁČEK MIROSLAV

6

+ 01.08.00

78

2100

22

MAREK PETR

6

+ 01.28.00

78

2100

23

ŠOUREK STANISLAV

6

+ 01.56.00

78

2100

24

PABIŠKA JOSEF

6

+ 01.57.10

78

2100

25

MAREK JIŘÍ

6

+ 02.15.00

78

2100

26

VALEŠ RADEK

6

+ 02.21.00

78

2100

27

FÁBRY JIŘÍ

5

04.43.00

65

1750

28

FABIÁN VÍT

5

+ 02.04.00

65

1750

29

JEDINÁK JAN

5

+ 02.47.00

65

1750

30

ČERVINKA VÁCLAV

4

07.00.00

52

1400

31

SYROHA MICHAL

4

+ 53.00

52

1400

3

02.30.00

39

750

90

2405

32

ROZYCKI ROBERT

průměr

DRUŽSTVA
1.
VALEŠOVI
2.
MARKOVI

6,9
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